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Sammenslutningen af fotoklubber i Storkøbenhavn og på Sjælland 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde 

 

1. oktober 2020 kl. 19:00 til knapt 21 hos Claus, Ulsøparken i Brøndby Strand 

ref.: Jørgen 

 

Deltagere: Claus Djervad (CD), Steen Andresen (SA) og Jørgen Jakobsen (JJ). Fine Holten 

(FH) kunne ikke deltage på grund af andre arrangementer, og Jesper Therkildsen (JT) var 

kort inden mødet blevet hjemsendt på grund af sygdom, så han ville holde sig væk. 

 

Dagsorden: 

1) Valg af referent 

2) Konstituering af bestyrelsen 

3) Meddelelser fra formanden (CD) 

4) Meddelelser fra kassereren (JJ) 

5) Meddelelser fra billedsekretæren (SA) 

6) Meddelelser fra webmaster (JT) 

7) Opfølgning af besluttede tiltag: 

a) bestyrelsesmødet 14. maj (jf. referat, vedlagt) 

b) repræsentantskabsmødet 17. juni (jf. referat, vedlagt) 

c) herunder de stillede forslag til bestyrelsens arbejde (vedlagt) 

d) revision af vedtægter - eller ej? 

8) Eventuelt 

9) Næste bestyrelsesmøde - hvornår og hvor? 

 

Ad pkt. 1: JJ meldte sig som referent 

--- 

AD pkt. 2: CD var jo valgt direkte til formandsposten, og JJ blev forrige år valgt til posten 

som kasserer (og næstformand). SA blev i år valgt til bestyrelsen, efter at han havde 

meldt sig frivilligt som billedsekretær, og JT blev (gen-)valgt til bestyrelsen med en 

bemærkning om, at han gerne vil fortsætte sit virke som webmaster. Så konstitueringen 

var hurtigt overstået. 

--- 

Ad pkt. 3: CD meddelte, at han ikke kunne deltage i bedømmelsen af konkurrencen 

Papir 1 d. 21. oktober. Det førte til, at vi detailplanlagde arrangementet:  

 Torstorp FK, som står for bedømmelsen, havde bedt om hjælp til en  

 deltagerblanket, så de kan regulere antal deltagere. Det havde JT 

 allerede fabrikeret og anbragt på hjemmesiden under ’konkurrencer’.  

 Der kan deltage 2 (to) pr. klub, og det er blanketten også indrettet til. 

 JT vil gerne tale til arrangementet, og han vil medbringe både RN’s trådløse 

 mikrofon og højttaleren. 
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 SA medbringer sin bærbare computer og RN’s projektor, og han vil oprette 

 ’diasshow’et’, når han får dommerens resultater. CD gav tilsagn om at 

 assistere efter behov. Vi besluttede at satse på, at der findes et lærred på  

 stedet, da hverken SA eller JT har plads til det store lærred i deres bil. 

 JJ medbringer kuverter med pengepræmier.  
 

CD oplyste, at han havde skrevet til alle 68 dommere på listen, om de fortsat var 

interesseret i at stå på den, og heraf havde kun 35 svaret positivt. Han er principielt 

imod at rykke for svar fra de, der ikke havde reageret, når der var anført en tydelig frist 

for det. SA og JJ mente, at i denne sag kunne det godt forsvares at ’nudge’ de frivillige 

dommere lidt, og CD vil derfor skrive igen til de, som ikke havde svaret, og give en ny, 

kort frist. 

--- 

Ad pkt. 4: JJ meddelte, at finanserne ser strålende ud pr. 25. september. Alle klubber på 

nær 1 havde betalt årskontingent, og alle deltagerne i Papir 1 på nær 2 havde betalt 

deltagergebyr. Vi drøftede, om billedgebyret skulle sættes op, og besluttede, at det pr. 1. 

december ’20 skulle sættes op til 20 kr. pr billede (og velsagtens 40 kr. pr. serie??) SA 

indfører den / de justerede priser i konkurrencemodulet 1. december, om fornødent med 

assistance fra Henrik Behring (som CD sender ham kontaktoplysninger om), og CD 

varsler de nye priser, når han udsender erindring om Papir-2 konkurrencen til alle 

klubbernes kontaktpersoner i december. 

--- 

Ad pkt. 5: SA havde gennemgået og kontrolleret de indleverede billeder til Papir 1 

sammen med CD og Per Ingebrekt, og han og Per havde været i detaljer med 

konkurrencemodulet, så han kan rette fx deltagergebyret selv. Han havde modtaget RN’s 

projektor, og ville lære den at kende. SA ønskede, at billeder til papir- og 

seriekonkurrencerne frem over bliver afleveret på hans bopæl. Det vil han indføje i 

konkurrencemodulet, og CD vil nævne det i forbindelse med erindringen om Papir-2 

konkurrencen. CD oplyste, at det også er billedsekretæren, der fremstiller diplomer til 

bedømmelserne, og han har konstrueret en makro til Photoshop til formålet. 

--- 

Ad pkt. 6: JT var fraværende, men CD havde været i kontakt med ham, jf. pkt. 3. CD 

oplyste desuden, at JT havde opsagt / nedlagt alle de domæner, som blev aftalt på sidste 

møde, og at JT havde opdateret referaterne fra både repræsentantskabsmøder og 

bestyrelsesmøder på hjemmesiden. 

--- 

Ad pkt. 7a: Alt det lovede var udført. JJ havde stadig ikke skrevet tilbage til Ragne 

Sigmund, vi holder fortsat forespørgslen på stand-by. 

- 

Ad pkt. 7b og 7c: Med hensyn til forslagene om, at bestyrelsen / RN Foto skulle stå for 

arrangementer, har vi for tiden udfordringer med Corona’en, så ikke mindst derfor 

afholder vi os fra at holde udstillinger og større arrangementer - foreløbig året ud. I øvrigt 

opfordrede CD på repræsentantskabsmødet klubberne selv til at foreslå arrangementer 

og sende forslaget og et tilhørende, realistisk budget til formanden. Så kan bestyrelsen 

vurdere, om der kan gives tilskud eller underskudsdækning til arrangementet. 

Med hensyn til bedømmelser, så vil bestyrelsen undersøge mulighederne for at streame 

dommerens forelæggelse og omkostningerne herved. Det kunne eksempelvis streames på 

RN’s Facebook.  
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- 

Ad pkt. 7d: Vi ser på vedtægterne på næste møde, hvor vi kan behandle forslag til 

forbedringer eller tydeligere formuleringer. 

--- 

Ad pkt. 8: intet at bemærke 

--- 

Ad pkt. 9: Næste møde bliver torsdag d. 19. november kl. 19:00. Vi kan bl.a. checke op 

på digital-konkurrencen. CD ønskede, at mødet igen kunne holdes hos ham, og det 

tilsluttede de tilstedeværende sig. 

 

 

      ref.: JJ - rettet 

 

 


